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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan selalu bergerak secara dinamis dan berkembang dari masa ke 

masa yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan pada umumnya, 

salah satu ciri perkembangan adalah dengan adanya perubahan dalam berbagai 

komponen sistem pendidikan seperti kurikulum, strategi belajar mengajar, alat bantu 

belajar, sumber bahan ajar dan sebagainya. 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan 

pemerintah. Sekolah hanyalah pembantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga, sebab 

pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga. Pendidikan 

keluarga merupakan bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Keluarga 

memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan kepribadian anak, karena 

sebagian besar kehidupan anak berada di tengah-tengah keluarganya. Untuk 

mengoptimalkan kemampuan dan kepribadian anak, orang tua harus menumbuhkan 

suasana edukatif di lingkungan keluarganya sedini mungkin. Suasana edukatif yang 

dimaksud adalah orang tua yang mampu menciptakan pola hidup dan tata pergaulan 

dalam keluarga dengan baik sejak anak dalam kandungan. 

Lingkungan keluarga merupakan media pertama dan utama yang secara langsung 

atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dalam perkembangan anak didik, 

termasuk didalamnya prestasi belajar anak didik. Pendidikan keluarga adalah fundamen 

atau dasar dari pendidikan anak selanjutnya. Hasil-hasil pendidikan yang diperoleh anak 

dalam keluarga menentukan pendidikan anak itu selanjutnya, baik di sekolah maupun di 

masyarakat. 
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Dari lingkungan keluarga yang harmonis yang mampu memancarkan keteladanan 

pada anak-anaknya, akan lahir anak yang memiliki pola kepribadian yang mantap pula. 

“Masalah kemampuan ekonomi, broken home, rindu kampung dan kurang kontrol orang 

tua merupakan faktor penghambat belajar” (Hasbullah. 2003 : 32) 

Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang paling kecil, akan tetapi dari 

masyarakat kecil itulah akan muncul bibit-bibit para cendekiawan ataupun para calon 

pemimpin bangsa. Maka dari itu kita semua sangat perlu berhati-hati dalam membina 

dan menciptakan keluarga yang harmonis, sebab titik pangkal keberhasilan tujuan negara 

yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat), yaitu “untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa”, sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan keluarga 

(serumah) itu sendiri (Gunarsa 2009 : 5). 

Dalam meningkatkan hasil belajar diperlukan kerjasama yang baik antara pihak 

sekolah dan orang tua siswa. Kenyataan yang ada sekarang ini adalah orang tua 

cenderung menyerahkan proses pembelajaran siswa sepenuhnya kepada sekolah. Orang 

tua siswa terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang menyebabkan kurangnya perhatian 

yang mereka berikan dan cenderung acuh terhadap kegiatan belajar anak. Seseorang 

dididik dan dibimbing dalam keluarga yang kurang kasih sayang dan kurang perhatian, 

maka siswa tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang nakal dan pemalas 

(Sudjana 2005:28). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi di SMK Muhammadiyah 3 

Purwokerto nilai rata-rata pelajaran IPS pada Ujian Tengah Semseter (UTS) semester 

gasal tahun pelajaran 2013/2014 masing-masing kelas adalah sebagai berikut , Tabel 1.1 

Tabel 1.1 rata-rata nilai murni UTS pelajaran IPS 

Kelas Nilai 

X. Farmasi 61 
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X. Keperawatan 59 

X. TKR 52 

X. TSM 56 

XI. Farmasi 59 

XI. Keperawatan 60 

XI. TKR 59 

XI. TSM 57 

Sumber : Arif (2013) 

Dari studi pendahuluan dapat diketahui mayoritas nilai UTS siswa dibawah nilai 

KKM, dimana nilai KKM di SMK Muhammadiyah adalah 70, terlihat masih banyak 

ditemukan siswa yang bermasalah dalam keluarga mereka kurang mendapatkan 

perhatian dari orang tua yang sibuk dan terpisah, serta konflik diantara orang tua 

sehingga, berakibat tidak baik terhadap prestasi anak di sekolah. Disamping lingkungan 

keluarga, fasilitas belajar di rumah siswa terkadang masih kurang memadai karena tidak 

semua siswa mampu memilikinya sesuai kemampuan perekonomian orang tua mereka. 

Begitu juga dengan fasilitas yang ada sekolah sudah cukup memadai namun masih ada 

beberapa yang belum diperbaiki sehingga kadang menghambat proses pembelajaran 

seperti halnya komputer yang sering mengalami kerusakan pada saat kegiatan 

pembelajaran yang jumlahnya terbatas.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

dalam dalam penelitian ini yaitu : ”Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto. 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut :Apakah ada Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui kondisi lingkungan keluarga siswa SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto 

2. Mengetahui Prestasi Belajar Siswa SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto 

3. Mengetahui sejauh mana pengaruh dari lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar 

siswa SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto. 

  

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktis  

a. Dapat memberikan input (masukan) serta gambaran kepada sekolah mengenai pengaruh 

lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto 

yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan 

kebijakan sekolah yang berkaitan dengan tingkat kedisiplinan siswa dalam proses 

belajarnya.  

b. Bagi peneliti untuk mengetahui kondisi sebenarnya lingkungan keluarga yang akan 

mempengaruhi prestasi belajar siswa di sekolah, sekaligus sebagai bekal pengetahuan 

saat nanti peneliti terjun ke dunia pendidikan. 

2. Manfaat Teoritis  
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa SMK Muhammadiyah 3 

Purwokerto. 
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